
PROCES-VERBAL nr. 5

al qedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situa{ii Excep{ionale

din " !1" qprilis- 202I

mun. 8611i

Componerrla Cornisiei pentru SE. - 31 membri'

Au abscntat ---5----
Motivat 6 rnembri CSE

Nemotivat membri CSE.

$edin{a a fost petrecuti la distanfd (prin Viber sms)' in conformitate cu

prevederile qi cerin{ele Comisiei pentru Situa{ii Exep{ionale a Republicii

Moldova' 
ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea qi aprobarea Dispoziliei nr' 5 din 15'04'2021' a

Comisiei pentru Situalii t--xceplionale mun' BAI1i '

$edin{a comisiei a fost condusi de citre vicepreqedintele csE, primar

interimar al mun. Bilti dl N. Grigoriqin, Qare a propus examinarea proiectului

si aprobarea Dispoziliei nr. 5 din 15,04.2021 a Comisiei pentru Situalii

Excepfionale mun. BAlti:

Proiect

Comisia pentru Situa!ii Eicep!ionale a municipiului Bdl!i

DISPOZITIA nr. 5 din L5'04.202I

in conformitate cu art. 22 din Legea nr.2L2/2004 privind regimul stSrii de

urgen!d, de asediu gi de rdzboi, art.2 din Hota16rea Parlamentului nr' 4912021'

privind declararea stdrii de urgen!5, punctelor 6,7,8 9i 9 din Regulamentul

comisiei pentru situalii Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin



HotarArea Guvernului nr.

Excep!ionale a RePublicii

municipiului B5l1i,

13401200I, dispozi!iile Comisiei pentru Situalii

Moldova, Comisia pentru Situa!ii Exceplionale a

DISPUN E:

L Se organizeazS, incep6nd cu 20 aprilie 202!, procesul educalional in

municipiul Bdl1i dupS cum urmeazS:

(i) participarea zilnicS cu prezenld fizica in instituliile de inva!5mAnt a

pre5colarilor gi a elevilor din ?nv515mAntul primar, elevilor ai claselor absolvente

(a lX-a, a Xll-a), elevilor din instituliite de invSlSmAnt extraScolar - Scoli (de arte:

arte plastice, muzicd, teatru; de sport etc.), centre, palate 9i case de creatie 5i de

tineret, cluburi sportive, cu respectarea strictd a normelor de sJndtate publica

privind prevenirea 5i risp6ndirea COVID-19;

(ii) participarea zilnici in procesul educalional la distan!d a elevilor din

celelalte clase 5i ani de studii.

2. Se permite, incepAnd cu 20 aprilie 202I, desfS;urarea antrenamentelor in

institu!iile publice gi private cu profil sportiv, cu respectarea strictS a normelor de

sdndtate publica privind prevenirea 9i rdspandirea COVID-19.

3. Prezenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii

pagina oficialS a PrimSriei municipiului BdlIi'

se publici pe

Primar interimar al municipiului B;lli,

Vicepregedinte al Comisiei

si

Nicolai Grigorigin



Voturile parvenite:

Pro 22 voturi;

Contra 1;

Ablinut 2.

Dispozilia a fost aprobatd.

S-A HoTenirt
5 din 15.04.2021 a Comisiei pentru Situalii1. De a aproba

Exceplionale

Dispozilia nr.

mun. Bdlti.

Vicepreqedintele Comisiei Pentr

Primar interimar al mun.

Secretarul comisiei Pen

. Grigoriqin

P. Latco


